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WANDELZOMERZOEKTOCHT 2020 
 

Deze wandelzoektocht is een samenwerking tussen de dienst vrije tijd en de Raad 

voor Toerisme. Het parcours bestaat uit een wandellus van 6 km. De start- en 

eindplaats is het Gemeenteplein. Iedereen wandelt en fietst graag langs nette 

wegen. Zeg dus neen tegen zwerfvuil en deponeer je afval in de voorziene 

afvalbakken! 

 

Reglement van de zoektocht: 

 Deze zoektocht staat open voor iedereen vanaf 7 jaar en loopt van 1 juli 

2020 tot en met 20 september 2020. 

 Deelnemingsformulieren zijn vanaf woensdag 1 juli 2020 af te halen in de 

UiTbalie en in de cafés in het centrum voor de kostprijs van 2 EUR.  

De zoektochten zijn vanaf 1 juli ook gratis te downloaden via onze website  

https://www.lummen.be/sport-en-vrije-tijd/toerisme/beleef-de-

zomer-lummen 

 Er mag slechts één antwoordformulier per deelnemer ingediend 

worden. 

 De maatregelen m.b.t. Covid-19 dienen opgevolgd te worden.  

 De deelnemer verklaart dat hij deelneemt op eigen risico. Volg daarom 

altijd strikt de wegcode. 

 Het antwoordformulier moet ten laatste op woensdag 23 september 

2020 onder gesloten omslag afgegeven of in de brievenbus gedeponeerd 

worden in GCOC Oosterhof / UiTbalie (Dr. Vanderhoeydonckstraat 56). Je 

kan meedingen naar een mooie prijs. De prijsuitreiking vindt plaats op 

zondag 4 oktober 2020 om 17.30 uur in de kerk van Lummen tijdens Prijs 

Beeldende Kunst.  

 De vragen zijn gerangschikt in volgorde van het parcours. Het 

antwoord op vraag 1 kom je als eerste tegen, vervolgens het antwoord op 

vraag 2, enzovoort. 

 De foto’s staan NIET in volgorde van het parcours. Het is dus 

mogelijk dat je bijvoorbeeld de vierde foto op het antwoordformulier als 

eerste tegenkomt op het parcours. Van alle foto’s kan je steeds 2 foto’s 

combineren. Aan jou om de juiste foto’s bij elkaar te zetten. 

 Schiftingsvragen bij gelijkheid van punten: Bij gelijkheid van punten 

bepaalt de schiftingsvraag de winnaars.  

 Noteer je antwoorden volgens de schrijfwijze zoals ze ter plaatse is 

vermeld. 

 Opzoekingen via internet zijn toegelaten.  

 Affiches, graffiti, vlaggen en prijslijsten tellen niet mee. Het is eveneens 

onnodig en verboden private grond te betreden om antwoorden op vragen 

te zoeken. 

 Zoek geen oplossingen achter vensterglas (uitstalramen of vensters van 

woningen). De gegevens achter beschermglas (bv. ter bescherming van 

een heiligenbeeld of aan een kapel) tellen wel mee. 

 We vragen om de samenstellers of medewerkers van de betrokken 

diensten op geen enkele wijze te benaderen om antwoorden op vragen te 

bemachtigen. Wees sportief, ook t.o.v. de andere deelnemers. 

 De samenstellers van, of medewerkers aan de zoektocht mogen niet 

deelnemen. 

 In geval van betwisting beslissen de samenstellers en de bevoegde 

schepen. 

 Door hun deelname aanvaarden de deelnemers dit reglement en zullen zij 

zich tevens neerleggen bij de beslissingen van de samenstellers. 

 

Veel zoektochtplezier en succes!!! 

https://www.lummen.be/sport-en-vrije-tijd/toerisme/beleef-de-zomer-lummen
https://www.lummen.be/sport-en-vrije-tijd/toerisme/beleef-de-zomer-lummen
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WANDELZOMERZOEKTOCHT 
Gemeente Lummen 

 

Tijdens deze wandeling van 6 km leer je heel wat bij over onze prachtige 

gemeente. Je hoeft echt geen getrainde wandelaar te zijn om deel te nemen. 

Bovendien kan je meedingen naar een mooie prijs.  

 

De wandeling is ook toegankelijk voor buggy en rolstoel. 

Vertrekken doe je op het Gemeenteplein. Parkeren doe je best op één van de 

lange-duur-parkings bv. aan de Ringlaan of achter de kerk. Aankomen doe je 

later ook weer op het Gemeenteplein zodat je nog rustig je dorst kan lessen bij 

de plaatselijke horeca of in het pop-up café aan de Grote Molen.  

 

Met behulp van het plan, toegevoegd onder punt A, kan je de route van de 

wandeling volgen.  

Tip: de route wordt gewandeld aan de hand van knooppunten: we vertrekken aan 

knooppunt 25 ( belangrijk), de route loopt als volgt: 25 – 24 – 23 – 33 – 32 – 

24. 

Voor deelnemers die niet vertrouwd zijn met ons knooppuntensysteem, misschien 

een woordje uitleg. 

Op elk wandelknooppunt vind je een genummerd grijs bord dat de richting 

aangeeft naar het volgend knooppunt dat je wil bereiken. Onder punt A vind je 

ook die nummers terug. 

Tussen de knooppunten word je geleid door de groene paaltjes verwijzend naar 

het volgend knooppunt. Soms staan ze een beetje verstopt, maar ze zijn er wel. 

 

De vragen zijn genummerd en staan in volgorde van het traject. 

De foto’s staan in willekeurige volgorde. 

Telkens is er een verband tussen 2 foto’s. Aan jou om te zoeken welke 2 foto’s bij 

elkaar horen. Minstens één van beide foto’s bevindt zich langs het traject. 

Je hoeft dus niet aan te geven waar je de foto’s gevonden hebt. Dat spaart werk 

voor ons allemaal. 

Je noteert enkel de 2  hoofdletters die samenhoren op je antwoordblad.    

Bijvoorbeeld:  A=F / B=P 

Tenzij anders aangegeven volg je de knooppunten van ons wandelroutenetwerk, 

onder punt A.  

 

A  PLAN 
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B VRAGEN 

 

VRAAG 1 Welk gebouw stond er eerst? Dat op het 
Gemeenteplein nr. 21 of dat in de Kerkstraat nr.14? 
  

 
Naast de kerk bevindt zich de gerestaureerde graftombe van burgemeester 

Henri van Willigen.  
Tel de druivenbladeren aan de buitenkant van dit monument en hou de 
som bij als “schaar” 

 
 

VRAAG 2 Hou oud werd G. Kempeneers? Je kan het vinden in de 
omgeving van de kerk.  

 

 
 

VRAAG 3 Welke tekst staat er in spiegelschrift op het standbeeld 
van André de Moffarts?  

   

    
Je telt nu de dikke bomen in de berm rechts van de Schalbroekstraat 

langs het fietspad tot aan de Hemelrijkstraat. Deze som (“papier”) kan je 
straks nog gebruiken.  
 

Alhoewel onze bewegwijzering naar knooppunt 33 rechtdoor en langs de 
molen loopt, sla je t.h.v. de sluizen toch linksaf naar de vijvers van het 

Lummens Broek. Je volgt nu de rode driehoekjes langs een vertakking van 
de beek. Deze bypass draait als het ware rond het molengebouw.  

 
VRAAG 4 Wat is de voornaamste functie van deze bypass? We 

hebben daar een woord voor.  

 
 

Aan de eerste splitsing linksaf, je bereikt dan al gauw een vogelkijkhut. 
Neem gerust een kijkje binnenin.  
 

 
VRAAG 5 Vul aan: ssst…  

 
 
Je keert langs dezelfde weg terug naar de beek en vervolgt het 

oorspronkelijk parcours.  
 

 
VRAAG 6 Wie woont er volgens het liedje van Willy Derby uit 

1937 in die mooie molen?  
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Je passeert tussen 2 vijvers waarin karpers gekweekt worden, geen 

forellen.    
 

VRAAG 7 Maar welke van de volgende forelsoorten bestaat niet? 
  

- Zalmforel 

- Regenboogforel 
- Vliegforel 

- Beekforel 
- Stierforel 
- Bronforel 

- Apache forel  
- Goudforel 

 
Als alles goed zit bereik je dadelijk knooppunt 33 en verder de grote 
molen met het pakhuis. Volgens gegevens hier ter plaatse werden de 

boeren uit de omgeving in de 17e eeuw verplicht om hun graan in deze 
molen te laten malen. P.S. hier kan je tot eind augustus genieten van een 

drankje in de pop-up bar.  
 

VRAAG 8 Hoe noemen we zulke molen?  
 
 

Dames, wie weet zitten er in de Loyestraat wel mooie mannen verstopt.  
 

VRAAG 9 Welk figuur uit de Italiaanse renaissance houdt zich 
hier schuil? We kennen zijn 16e –eeuwse beeldhouwer 
het best onder zijn voornaam.  

 
In de Muggenhoek bereik je knooppunt 32. 

 
VRAAG 10 Hoeveel meter heb je hier reeds afgelegd als je het 

uitstapje naar de vogelkijkhut niet meerekent?   

  
De huidige bewoner van kasteel De Burg is een nazaat van de familie 

Briers De Lumey. 
Een beruchte voorvader dezer familie was geuzenadmiraal Willem van der 
Marck De Lumey die de Spaanse overheerser Alva uit de Nederlanden 

verdreef op 1 april 1572. 
Hij riep aan de Noorderpoort: “in naam van Oranje, doe open die poort!” 

Toen ze dicht bleef werd ze door zijn geuzen geramd met de mast van zijn 
schip. 
Jaarlijks wordt die inval nagespeeld door de bewoners van het stadje 

waarvan wij graag de naam zouden kennen?  
 

P.S.: ze zoeken daar nog een acteur voor de rol van de Spaanse 
stadsheer die elk jaar opgehangen wordt.  
 

Tip 1: Rob de Nijs zong er een liedje over. 
Tip 2: men zegt daar “Op 1 april verloor Alva zijn bril”. 

 



 

 

  5

 

 
VRAAG 11 Hoe luidt de naam van dit vestigingsstadje in  

Zuid-Holland?  
 

Zoek na de laatste rotonde een familieschild met 2 leeuwen. Je vindt dan 
ook in welk jaar deze steen geplaatst werd. Dit getal noemen we “steen” 
Met de som van Papier, schaar en steen bekom je een jaartal. 

 
 

VRAAG 12 Wie was er in dat jaar burgemeester van Lummen?  
 
 

VRAAG 13 Hoeveel rechthoekige vensters, die je van op de 
begane grond kan zien, zijn er in het oude 

gemeentehuis met de rode bakstenen?  
 
Schiftingsvraag:  

 
1. Hoeveel deelnemingsformulieren van de wandelzoektocht 

zullen er in totaal ingeleverd worden?  
 

2. Hoeveel deelnemingsformulieren van de fietszoektocht 
zullen er in totaal ingeleverd worden?  

 
 

C FOTO’S 

 

De foto’s zijn grotendeels op de route genomen.  

Enkele foto’s niet, maar zij hebben wel met de route of informatie op de route te 

maken. Het is de bedoeling dat je de juiste foto’s combineert. 

 

Voorbeeld: foto Y = H, want de Karrekiet (vogel) bevindt zich in het riet. 

Aan jou/jullie om de andere 12 juiste combinaties te maken! 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 
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I J K L 

M N O P 

Q 

 

R 

 

S 

 

T 

 

U V W X 

Y Z 
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ANTWOORDENBLAD 

 

Naam:………………………………………………………………………………………………….................... 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres:……………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum:……………………………………………………………………………………................ 

 

 

B VRAGEN 

 

 

VRAAG 1 …………………………………………………………………………………………. 

 

VRAAG 2 .……………………………………………………………………………………….. 

 

VRAAG 3 …………………………………………………………………………………………. 

 

VRAAG 4 …………………………………………………………………………………………. 

 

VRAAG 5 …………………………………………………………………………………………. 

 

VRAAG 6 …………………………………………………………………………………………. 

 

VRAAG 7 …………………………………………………………………………………………. 

 

VRAAG 8 ............................................................................ 

 

VRAAG 9 …………………………………………………………………………………………. 

 

VRAAG 10 …………………………………………………………………………………………. 

 

VRAAG 11 …………………………………………………………………………………………. 

 

SOM STEEN, SCHAAR, PAPIER: ……………………………………………………….. 

 

VRAAG 12 …………………………………………………………………………………………. 

 

VRAAG 13 …………………………………………………………………………………………. 

 

C FOTO’S 

 

Voorbeeld: FOTO Y = H  

 

FOTO  … = … 

 

FOTO  … = … 

 

FOTO  … = … 

 

FOTO  … = … 

 

FOTO  … = … 

 

FOTO  … = … 

 

FOTO  … = … 

 

FOTO  … = … 

 

FOTO  … = … 

 

FOTO    … = … 

 

FOTO    … = … 

 

FOTO    … = … 
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D SCHIFTINGSVRAGEN 

 

 

1. Hoeveel deelnemingsformulieren van de wandelzoektocht 

zullen er in totaal ingeleverd worden?  
 
……………………………………………………………………… 

 
2. Hoeveel deelnemingsformulieren van de fietszoektocht 

zullen er in totaal ingeleverd worden? 
 
………………………………………………………………………  

 

 

 

 


